چاوپ کهوتن لهگهڵ " هونهرمهند سمکۆ تۆفيق"
 - ١با پرسياری خۆناساندن و کار و پيشهی ئ ستاتان بکهينه دەروازە و بچينه جيهانی هونهرەکهتانهوە.
سمکۆ تۆفيق ک يه؟ له کوێ له دايک بووە؟ پلهی خو ندنی چهندە و ئ ستا له کو يه و چ کارەيه؟.
به کورتی وە مم بۆ ئهم پرسيارە ،له سا ی  ١٩٤٩له شاری سل مانی باشووری کوردستان هاتوومهته
دنياوە .ههر لهوێ خو ندنی سهرەتايی و ناوەندی و ئامادەييم تهواو کردووە ١٩٧٥ .بڕوانامهی دبلۆمم له
پهيمانگای هونهرە جوانهکان له بهغدا وەرگرتووە و پاشان له ئاکاديمی هونهری له بهغدا خو ندوومه.
دواتر ههلومهرجی ژيان و ڕەتکردنهوەی ئهو ژيانی بندەستی و زو م و زۆرەم پ قبووڵ نهدەکرا ،بۆيه
ناچارانه دوای ئهوەی کۆمه چاﻻکی هونهريی بهرزو سياسيم نواند و چهند پ شانگايهکی سهرکهوتووم
کردەوە ،که بوونه هۆکار و مايهی ورووژاندنی جهماوەری شاری سل مانی .ههروەها ئهو پاشخانی
جموجو ه نهتهوەييانهی ههمبوون دەرەتانی مانهوەيان له کوردستان دا تا دەهات ل تهسکتر دەکردمهوە.
ئيدی ڕووم کردە و تی هونهر و مه بهندی ڕ نيسانس .ل رە دەستبهج خۆم خهريکی ف ربوونی زمان
زمانکردو دەستبهکاری خو ندن بووم به ئامانجی ه نانهدی ئاواته گهورەکهم .سا ی  ١٩٨٢سهرکهوتووانه
توانيم خو ندنهکهم تهواو بکهم و بڕوانامهی دبلۆمم له ئهکاديميای هونهرە جوانهکانی شاری فلۆرەنسا
وەرگرت .وە ئ ستاش نيشتهج ی شاری »ريمينی« م لهو تی ئيتاليا.
- ٢سهرەتای کاری هونهريت چۆن دەست پ کرد و بۆ کهی دەگهڕ تهوە؟ چۆن ڕووتان لهجيهانی هونهری
و نهک شان کرد؟
سهرەتای کاری هونهريم دەگهڕ تهوە بۆ تهمهنی مندا يم  .به مندا ی ههميشه حهزم له دروستکردنی و نه
بوو.بهتايبهتی هی سروشتی د فڕ نی کوردستان و ئهو ديمهنه ڕازاوە و ههمهجۆرانهی ڕۆژانه دەهاتنه
بهرچاوم .دەکر ت ب م جگهلهو بههرە و سهليقهيهی خۆم که ههمبوو ،لهپا يشهوە زۆر خۆم ماندوو دەکرد.
کهسوکار ههندێ هانيان دەدام .زۆربهی کاتهکانم به دووبارە و چهند بارەکردنهوەی ک شانی تابلۆکان چ
ئهوانهی به سهليقه و فهنتازی خۆم دروستم دەکردن و چ ئهوانهی لهبهر و نه و تابلۆی ديکه دەمکردنهوە.
لهقوتابخانهشدا بههرەی و نهک شانم ديار بوو .له چهند مامۆستا و هاوڕ يهکمهوە کۆمهکی ئاسايی و هاندانم
پ شکهش دەکرا ،بۆ در ژەک شان بهم خوليا ناسک و ئارەزووبهخشه رەنجم زۆر ک شا.
- ٣جگه لههونهری و نهک شان خوليا و ئارەزووتهکی ديکهتان ههيه؟ يان ههبووە و بوارتان بۆی نهڕەخسا
ب ت؟
ڕاستييهکهی کۆمه ئارەزوو و خوليای جۆراو و جۆرم ههيه .وەک دەشزانن زۆربهی هونهرمهند و
نووسهر و شاعيرانی کورد له زۆر بواردا دەست ڕەنگينن  .منيش پهيکهرتاشين يهک کی ديکهيه له
ئارەزووە گهورەکانم لهتهک و نهک شاندا .ديارە ئهم دوو بوار و هونهرە بۆ خۆيان زۆر ل ک نزيکن و
پهيوەندييان پ کهوە ههيه .هه بهته من خۆم زياتر بۆ هونهری و نهک شان تهرخان کردووە .دەب ت ئ وەش
بزانن ئهرک و ڕەنجی فهرهادی دەو ت لهم ههندەرانه و ب و تييهدا ،کار کی سيزيف ئاسايه بهرههم ،
تابلۆيهک بهرههم به نيت .بهتايبهت له و ت کی وەک ئيتاليادا ،که ب دەرامهتی و ب کاری گرفتی ههر
تاک که .جا گهر ئهو تاکه هونهرمهند کی کورد ب ت و ئارەزووی خزمهتی ههب ت .ئهوە ديارە دەيان قات
ژيانی سهختتر و دژوارترە .وەک دە ن ژيانی کولهمهرگييه.
- ٤ت ڕوانينی ئ وە بۆ هونهر چۆنه؟ ئاستی هونهری کوردی له کو دا دەبينن ؟.

هونهر دنيايهکی ب ناسنامهيه ،جيهان کی ب سنوورە .حهز و لهزەت و ئاواز و مۆسيقای خۆی ههيه ،جوانی
و ڕازاوەيی ت دايه ،ههست ورووژ نه ،و ئاسۆی هزر فراوان دەکات.
هونهر مهيدان که بۆ خۆشگوزەرانی و ههمهچهشن کردن و بهخشينی شيلهی ميهرەبانی لهم گهردوونه
جهنجا هدا به مرۆڤ ،هاتۆتهکايهوە  .هونهر ڕەههندی جۆراو و جۆری ديکهشی وەک کۆ مه يهتی و
سياسی و کولتووری نهتهوەيی و شارستانيانهی ههيه .لهبهرئهوەی دامودەزگايهکی ر کوپ ک له و ت کی
کۆلۆنياليکراوی وەک کوردستان دا نييه ،وە هيچ سهرچاوە و ئهرشيف کی دەو همهند و کۆکراوە
لهبهردەست دا نييه ،وا زەحمهته به وردی بتوانين دەستنيشانی ههندێ شت بکهين.
کورديش وەک ههر نهتهوەيهک سهرباری ئهو ههموو مهينهتی و نهبوونی ژيان کی ئاسوودەيی ،وا ديسان
ج ی سهرسوڕمانه ،که خاوەنی هونهری خۆيهتی و م ژوويشی ڕەگوڕيشهيهکی بهه زی ههيه .باوەڕم
وايه هۆکارە سياسييهکان که ڕەفتار و هه و ستی دوژمنانی کورد ،کاريگهرييان ت دا ههبووە ڕ گر بووە
و تاوانبارە.
وەک وتمان ئهوەی شارەزای م ژووی سياسی کورد و ئهو بارە کۆمه يهتييهی که مهحکومی چهندين
هۆکاری بابابهتی و ناسروشتی ودەرەکين ،ئهوجا زۆر بهشانازييهوە پله به پله به قهد و با ی خۆيدا
هه گهڕاوە .به بهراورد بهو بارودۆخهی کوردی ت دايه ،هيچی له هونهری جيهانی کهمتر نييه .ههر
نهب لهبهرئهوەی هونهری کوردی گر دراوی ئهو واقيعه تا هيه و شان به شانی ئازار و ژانهکان ههنگاو
هه د ن  ،وا ڕاپهڕاندنی ئهم ئهرکهش بۆخۆی هونهری کوردی تايبهتمهندتر کردووە .له زۆر و تدا ج
پهنجهی هونهرمهندانی کورد ديارە و ڕۆ يان ههيه .هونهر و هونهرمهندی کورد گهر
کهمووکوڕييهکيشيان ههب  ،وا ئهوانيش بهگشتی قوربانی بارودۆخه سياسييهکهن ،که له نهبوونی دەو هتی
کوردييهوە شين بووە.
 - ٥ﻻی بهڕ زتان چۆن بنهما و هزرو فيکری و نهک شان دروستدەب ؟ کوردەواريوەک ديمهن وسروشت
تا کوێ ههو نی کار و تابلۆکانتانن ؟ چۆن دەتوانن ژان و ئازاری بندەستی نهتهوەکهتان بکهنه ناسنامهی
هونهرەکهتان ؟
ههموو هونهرمهند ک کات که بهرههم کی هونهری دەه ن ته بهرههم له پ شدا لهناو م شک و دەروونی
خۆيدا له ملمﻼن دايه و ههنگاو بهرەو گه هکردن و نهخشاندنی بنهما هزرييهکان و چاندنی تۆوی
کارەکه بۆشين بوون دەن  .دوای پ گهيشتن و کو نی تهواوی بنهماکان ،ئينجا کارەکه له چوارچ وەی
تابلۆيهکدا يان ههر جۆرە کار کی ديکهی هونهريدا خۆی دەخاتهڕوو.
من بۆ خۆم سروشتم وايه ،تا ئهوپهڕی د نيابوون له شينبوونی تۆوی کارەکه له م شکمدا دەست نادەمه
کهرەسهکانم ! ئهوساتهوەختهی پ داويستييهکان ئامادەبوون وا به ش وەيهکی خۆڕسکی دەمخهنه سهرباری
پهنابردنه بهر بهکاره نانی کهلوپهلهکانم و بهباوەڕ بهخۆبوون و ب س همينهوە و د هڕاوک کار ئهنجام
دەدەم .کهميش وابووە له کارەکانم پهش مان بم .لهوانهيه ههندێ جار بڕەک خرته و سرتهی ناڕازی بوون
وەک شنهبايهک بهﻻمدا ت پهڕ ت ،به م ئهم دياردەيهش زوو بهسهر دەچ ت.
لهدەست پ کڕا ڕامگهياند که ئهو ديمهنانهی له مندا يشدا دەمک شان ههر هی کوردەواری و ديمهنی
کوردستانه شيرينهکهم بوون .ئهم دياردەيه يا ڕاستتر ب م ئهم گهرايه لهگه مدا گهورە بوو .له
گهورەبوونيشمدا و ل رەوە که بهههزاران کيلۆمهتر دوورم له بهژنوبا ی نيشتمانهکهم ههر مايهوە و ل م
جياناب تهوە و بۆته بهش کی زيندووی بوونی ماکی و مينۆکی ههبوونم .به شانازييهوە دە م ئهگهر
خۆشهويستی و ت بۆ ههندەک کهس جارەوجار به ميوانی ب ت وا بۆ من ههردەم هزر و کهرەسهی
ئامادەی ههر بهرههم کمه.
دەی له ئ وە دەپرسم چۆن بتوانم ئهم ديمهنهی شارە ئازيزەکهم سل مانی به نموونه د نمهوە لهبير بکهم که
پيرەم ردی نهمر دەفهرموێ:
سبهين بوو له خهو هه سام که ڕوانيم بهفرە باريوە
سل مانی ئه ی به قيسه تارای زيووی پۆشيوە
تا دەفهرمووێ:

به بهرگی سپييهوە چهند شۆخه شاخی گۆيژە ببينه
لهڕەنگی ئاسمان دولڤهرترە» ئهو سپييه« ئهم شينه
ئاخر چۆن دەتوانم شاخی ڕەنگاووڕەنگی گۆيژە  ،شاخی پيرەمهگروونی موقهدەس لهبهرچاو ون کهم.
ئام دی و سهفينی ڕازاوە ،قۆپی قهراغ و ههورامان فهرامۆش کهم .دەی چۆن دەتوانی له يادی بههاری
ههميشه سهوزە و ميوەهات ،زستانی ڕووسپی و بووکی ڕازاوە ،پايزی گه زەردی ز ڕ و زيو ،هاوينی
ئهحمهدئاواو تانجهرۆ و سهرچنار و قهشقۆ ی  ،ههورامانی گو ز و شارەزووی ترۆزی و شووتی و
ههنار و شارباژ ڕی ترێ و ههنجير و ههرم ﻻسورەی سيوەيل و گۆيژ و توو و به وکم ڕزگار
بکهيت؟! ڕووبهر و پانتايی گهڕەکی ئهسحابهسپی و گۆيژە و گردی مامهيارە و سهيوانی ئهرخهوان و
بهههشتی شههيدان و مه کهندی و کان سکان و چوارباخ  ،يان بهردەرکی سهراو پياسهی تووی مهليک
و سهيرانی کانی با و کانی شهکراو ،گهمه و يارييهکانی ههنگهشهل و ئاشهبهتهنوورە و ههلووک ن و
هه مات ن و مزراح ن و دووگۆ ی و محهلهبی و شرووبشک نه و چاوشارک و ک وک و نه و شهڕەشهقی
قوتابخانه و لهزەتی پارووە قاورمه به کهوەری گه پانهوە و دانيشتنی سهرسووچی کۆ نان و ئهو ههموو
گۆ مهز و پ کهنين و تهڕدەماغييهی ئازيز و خۆشهويستانی شار و ش تئاق هکانی وەک ئهحه دۆڕانی و
ئهحهی کوڕنوو و خا ه ڕەجهب و عهبه شهکهنه و ههزاران ههزار يادگار و بيرەوەری ديکهی شيرين
و تا م له بير دەچ تهوە.ه ز نييه بتوان ئهو پاشخانه کولتووری و م ژووييهی ڕابووردووم ت دا بسڕ تهوە.
ههميهشه پ وەيان دەژيم و تا دوا ههناسه و چوونهوە باوەشی خاک له گه مدان و لهو دنياش پ کهوە
ت هه دەچينهوە.
ک له ئ مه دەتوان ش خ سهعيد و ئيحسان نووری پاش و سمکۆی شوکاک و پ شهوا قازی محهمهد و
ش خی نهمر و بارزانی نهمر  .نهورۆز و چوارچرا و دەربهندی بازيان و قه ی جزيرە و بۆتان و
زيندانی ئامهد و قه ی دمدم و داستانهکانی شۆڕشی ئهيلوول و هه هبجه و ئهنفال و کۆڕەو له يادی خۆيدا
بسڕ تهوە!؟.
ئهم نموونه ت که نه د نمهوە تا ههموومان بزانين بۆ لهم و تانهدا ههست به نامۆيی دەکهين و بيرکردنهوە
و خهيا ت و ڕەفتارمان جياوازە له خه کی ئاسايی .ئهم ههموو هۆوهۆکار و دياردە و بيرەوەرييانه ڕەگی
قو يان له بوونماندا ههيه .و نهی ڕوونيان لهبهرچاوماندا ههيه و ه ز کی ديناميکی بهه زن و
دەمانجو نن .ئ مه بهر له ههر شو ن کی ديکه دەستکردی ئهم م ژووو جيهانه کۆمه يهتييهی کوردەوارين.
من شهت کم و له باخچهی ئهوو ته»بهههشتی ڕازاوەی سهرزەمين« دا شين بووم  .ئهگهر ههموو لهشم
تهنيا چاو ب ت ه شتا له جوانی و شيرينی کوردەواری ئهی و ته جوانهکهم  ...ڕۆ هکهم خ زانهکهم
باوانهکهم ...ت ر ناب و ناب و ناب ههزاران سا ی ديکهش بن دەست بين و بمانکوژن و بمان بڕن ،لهت
لهتمان کهن ،ناتو ينهوە و ناتو ينهوە و ههر د يين و د ين و د يين ..بهرەو هۆبه و ههواری باسهفا ،بهرەو
ﻻدێ بهرەو کانگای وەفا ،بهرەو کوردستان ب شکه و ﻻنهی مرۆڤايهتی و شارستان تی.
بهرههمهکانی من يهک له تايبهتمهندييهکانی ئهوەيه ،که ههميشه ههو مداوە ياخود وەک پرنسيپ ﻻم
چهسپاوە ،که ئهو شتانهی ئ وە باسی دەکهن  ،ناسنامهی هونهرەکهم ب ت .هونهرەکهشم تهرخانی مهسهله
پيرۆزەکهيه.
کاتی خۆيشی له ناوەوەی و ت به چهند تابلۆيهک توانيم  ،ڕاستتر ب م ئهو ئهرکه بهشانازييهوە بهج
بگهيهنم .ديارە راستی ياخود سهرکهوتن و نهکهوتنی کارەکهم وا له دادگای جهماوەر و با ئهوان دادوەر
بن .ئهوانهيشی ئاگادارن دەزانن چ چهرمهسهری و ئازار کم له پ ناوی ئهم باوەڕە پتهوەمدا چهشتووە و
چ زەحمهت و چه همهيهکم هاتۆته ڕێ.
وەک هونهرمهند کيش باوەڕم وايه ،ههموو چرکهسات کی ژيانی تاک کی کورد بهو حا هتهی ت يدايه ،شياو
و شايانی ئهوەيه بب ته کهرەسه و ههو نی چهند تابلۆی بهرزی هونهريی و ڕۆمانی مهزن و چيرۆکی
سهرکهوتوو .جا وەرە ئهند شه و ژان و سو ی تراژيديای ستهمل کراوی دەوری  ٤٠چل مليۆن مرۆڤ
چ زەخيرەيهکی زۆر دەو همهندە بۆ لهدايکبوون و داه نان و خو قاندنی ملياردەها کاری هونهريی و
ئهدەبی شاکار و بهرز.

سهبارەت به خۆم بهو چهند تابلۆيهی خستوومهته بهردەست  ،نيشانم داوە چهند هونهرمهند کی ئهو ژان
و ئازارەم و چهند کوڕی به ئهمهکی نهتهوەکهمم !؟.
 - ٦وەک زانيمان وا ماوەيهکی زۆرە پهڕاگهندەی ههندەران بوون و له و تی ڕ نيسيانس و کانگای
هونهر وەژ دە ن گيرساويتهوە .ئهم وەرچهرخانه له ژيانتاندا چ بوو؟ چهند کاری کردۆته سهر
هونهرەکهتان؟ جۆن ههو تان داوە هونهری کورديی به هونهريی جيهانی بناس نن؟.
ههموو دەزانين کات باسی هونهری و نهک شان دەکر ت ،يهکسهر و تی ئيتاليا د ته يادمان .ئهم و ته
بهناوبانگه به هونهر و ئهدەبی کۆن و بزووتنهوەی ڕ نيسابس و جۆرەها کاری هونهريی و فيکريی و
ئهدەبی ديکهی بهرز .منيش ههر ئهم خاكانهبوون وايان ل م کرد ئيتاليا هه بژ رم .منيش وەک عاشق کی
هونهر شهيدای و تی هونهر بوم .ههر ئهم ههست و کهفو کو ه هانيان دام به خۆشييهوە بتوانم خو ندن
ل رە تهواو بکهم .سوود کی ه جگار گهورەم ل وەرگرتووە و کاريگهڕ تی به قوو ی لهسهرم ههيه.
ديارە ئهو هونهرمهندانهی به ههزاران کيلۆمهتريش لهم و تهوە دوورن سارسامن به م ژووی هونهری
ئ رە و قوتابخانه هونهرييهکان و ئهو بزاڤه نو يهی ههيه .دەی من کی ئيستا له کانگاکهيدام و ڕۆژانه له
دامودەزگای ڕاگهياندن و ئهو گهموو مۆزەخانهو سهر شهقام و ئيرەو ئهوێ دا ڕووبهڕوو و گوێ بيست
و لهزەتچ ژی ئهو هونهرە دەبمهوە چۆن کارم ت ناکات!.
ئهمهندەی ئارەزوو بکهم چهند ڕوونکردنهوەيهک بخهمه سهر خهرمانی ئهم ههڤپهيڤينه ،ئهوەيه من
ههميشه له بيرمه که تاک کی هونهرمهندی کوردم .بۆ موتووربهکردنی هونهری کوردەواری بههونهری
ئيتالی و خو قاندنی هونهر کی نو ی تهڕ و پاراوی خاوەن ناسنامهی کوردی ،بهئهق ی ئهوروپايی
هاوجووت لهگهڵ بنهما سهرەکييهکانی زانستی و ئهکاديمی هونهردا ،کرۆک و مانا و ستراتيژی يهکهمی
کارەکانی منه.
ههموو هونهرمهند و دۆستانی ئيتالی وجيهانی ئهوانهی بڕەک له کولتوور و هونهری ڕۆژهه تی شارەزا
و ئاگادارن ،ب س و دوو هونهرەکهی من دەناسنهوە .بهﻻيانهوە سهرنج ڕاکيش و عهنتيکهيه .کارەکانم
ههو که بۆ دروستکردنی کهناڵ و پردێ له ن وان هونهری کوردستان و به ڕ گای ئيتاليا بۆ ئهوروپا و
جيهان هه بهته کاڕ کی ه ندە سانا نييه! به م من بۆ ت دەکۆشم.
- ٧باوەڕتان وايه هونهری و نهک شان بتوان ئهند شه و پهرۆشهکانی تاکی کورد له خۆی بگرێ؟ يا چهند
دەتوان و ڕەنگی ت دا بداتهوە؟
شاراوە نييه ژيانی تاکی کورد لهوانهيه به شاکارە رۆمان ک کۆتايی نهيهت .کات من يان ههر هونهر
مهند کی ديکه د ت ئازار ژانهکانی تاک کی له شو ن کی تابلۆکهيدا ج دەکاتهوە تهنيا کارەکه له ڕووی
سيمبو ی و خ ڕا ت گهيشتنی ب گانهيه لهو ئهند شهيه! دەنا هه بهت نهخ ر دەمهوێ ئهوەش ب م هونهر و
ئهفسانهی هونهر ئهوەيه بهش کی بچووک ئاماژە و گوزارە له شتی مهزن بکات! .کات من ديمهنی
کوژراوی م روولهيهک دەک شم ،ههوڵ دەدەم ژيان و شههيدبوونی سهدان ڕۆ هی نهتهوەکهمی ت دا ج
بکهمهوە و نيشان بدەم.
 - ٨هونهر کهی و چۆن دەتوان بب ته چهک کی کاريگهر و بهشداری که خهباتی ڕزگاريخوازيدا بکات؟
هونهريراستهقينه ههميشه چهکی کاريگهر بووە .نهبهستم له ڕاستوقينه هوەيه له خزمهتی ک شه
کۆمه يهتييه گشتيييهکانی تايبهتمهند به مرۆڤهوەبن .بۆ مرۆڤ کی ب ئا و دەو هت ،نيشتمان سوتماککراو
و ژاراوی کراو ،بۆ نهتهوەی بندەست و ستهمل کراو ،خاک شهقوپهقکراو و تا نکراو و داڤهشکراوی
م ژووی خو ناوی ههڕەشهل ژراو ،گهر ئهمانه يهک له ههزار بگرە مليۆن له کارەکانمدا رەنگ بشاتهوە
وا بهشدارييه له خهباتدا .وا چهکی دەستی خهباتگ ڕانه .پشتی کارەسات ژی وەک ژەهربارانکردنی
هه هبجه هيچ دەق کی ئهدەبی نهيتوانی گوزارە کهو تراژيديايه بکات به م هونهرمهندێ ڤهک شانی و نهی
شههيد » عومهری خاوەر« و مندا هکهی وەک ئهوەی کاک عومهرتۆفيقی هونهرمهند له ئه مانيا ک شاو تی
توانی و نهی ڕووداوەکهی تا ڕادەيهکی زۆر ت دا بهرجهسته بکات .وەک وتم گهر هونهرمهند کوڕی
مهسهلهی ميللهتهکهی نهب ت ،وە هونهرەکهشی بۆههمان ئامانج ب ت وا لهم چهکه کاريگهرتر و بهرزتر
بهتايبهت له ههندەران شک پ نابهم.

 - ٩ئ وە لهگهڵ دروشمی » هونهر بۆ هونهر« دان ،ياخود هونهر بۆچی؟
بهﻻی منهوە هونهر بۆ گهله ووە بۆ هونهريش که دە م بۆ هونهريش مهبهستمه ب م کارەکه خۆی گهرەکه
هونهر ب ت دەنا ناش بۆ هونهر ب ت سات که هونهرمهند ک کار کی هونهری د سۆز دەه ن ته بهرههم
ئهوسا هونهرەکهی بۆ گهل و مرۆڤ و هونهريشه هونهرمهن پ ويسته ڕاستگۆ و دەستپاک ب ت لهگهڵ
ئهو کارە هونهرييهی دەيکات .من بهههموو روانايهکمهوە کارەکانم بۆ خزمهتی نهتهوەکهم تهرخان
کردووە .لهن و گهکهکهشمدا بۆ ئازادی و و مافهکانی سياسی و کۆمه يهتيتاکی کورد ﻻشموايه سات ئ مه
لهئهرکه سهرەکييهکان واته نهتهوەييهکان ڕزگارمان بوو وا ئهو کاته ک شه و ئازاری مرۆڤ له جيهان دا
دەبنه بابهتی هونهرەکهمان  .وەکوتم و تی خۆمان سهرچاوەی ههموو ئازارو ژانهکانه .جا،ساتهوەخت
من و نهی ﻻيهن کی ئازاری ژيانی تاک کی کورد دەک شم ئهوا ههر تاکه نرۆڤ لهم گهردوونهدا و به
مرۆڤی ئهست رەکانی ديکهشهوە گهر خحی ت دا دۆزييهوە دەتوان به هی خۆی بزان و دان  .بهدەنگی
بهرز دە م پ ويسته ههموو شت له پ ناوی بهختهوەری خۆشگوزەرانی ژيانی مرۆڤ وبهرەو پ شبردنی
شارستان تی بۆن و بهرامه خۆش و عهقﻼنييهتدا ب ت.
هونهرمهندی کورد  ...جارێ ئهرکه نهتهوەييهکانی بهر لهههر شت کی ديکه دەکهنهوە ..ههتا لهم
پ داويستيه ههرە گرنگ و مانادار و پيرۆزە نهبنهوە هيچ ئهرک و فهرمان کی ديکه جاوەڕ يان ناکات و
وەک دە ن تهکليفيان لهسهر نييه .هيچ ئهرک و فهرمان کی ديکه چاوەڕ يان ناکات و وەک دە ن تهکليفيان
لهسهر نييه .بۆيه ناب ت له ڕوانگهی ئيديۆلۆژيای ڕووت و بهرژەوەندی زڕە تيۆری مردارەوە بوو فسفس
پا هوان تی سوورەی بهر لهشکريی بڕواننه مهسهلهکان و له حوکمی ڕاست تی و ڕەوايهتی و ب گهرد تی
دۆزی کورد سڵ بکهنهوە و بکهونه گومانهوە و ڕ ی گومڕايی بگرن.
ڕووداوەکانی ئهم چهند سا هی کوردستان و جيهان ههموو ئهزموونهژانيان بۆ خستينه ڕوو وابزانم ههموو
دەتوانين بۆنی گوڵ و ئازاری دڕک ل ک جيا بکهينهوە .بهڕاستی ههق نييه هيچ تاک کی کورد سهرقا ی
شتی ﻻوەکی ب ت .ههموو دەست پ ک کی کوردانه چونکه زۆر له کاروان بهج ماوين ه شتا ههر درەنگه
ديارە سروشت و جوانيش ههردوو بۆ ئاسوودەيی مرۆڤ و خۆشی ود شادبوونی مرۆڤ بهبايهخن.
 - ١٠هونهرمهندی کورد چۆن دەتوان ڕەسانهيهتی هونهر و کهلهپوورەکهی بپار زێ؟ سنووری ونبوون
کو يه؟
له خا کی ئهم گفتوگۆکردنهدا ئاماژەم بهوە کرد که ههرتاک کی کورد ژيانی پڕ ديمهن و ساتهوەختی سهر
سووره نهرو ههستيارە .بۆبونه ههو نی تابلۆی بهرز و گهشی هونهريی  .ههر هونهرمهبد کی کورد
ئاوڕی له م ژووی نهتهوەکهی داب تهوە بهويژدان و خاوەن ههكو ست ب ت و ئاواتی بهرەو پ شبردنی
هونهری نهتهوەکهی ب ت خاوەنی ڕحشنبيرييهکی کوردانه ب ت و چيرۆک و ڕووداوە م ژووييهکانی کورد
ئاگادار ب ت ههمان کات بهها و بايهخ و گربگی ئهن شتانه له دنيادا به تايبهت ﻻی فهﻻنی زيندووی
ئهوروپايی و ئهوانهی ههزاران ههزارسا ه خاوەن دەو هتيشن ئاگادار ب وا ئهرکی سهر شان تی خهس هت
وتايبهتمهند تی و ڕەنگ و بۆی ژورد تی هونهرەکهی بپار زێ و ناسنامهکهی نهش و ن  .وە ئاگای له
کهسايهتی خۆيی و بهها کۆمه يهتی و کولتووريی و شارستانيتهکان ب ت.
گرتنهبهری ههر ڕ چکهيهکی ديکه لهم بوارەدا خۆ ونکردن و سڕينهوەی ڕوا هتی خۆما ی و ﻻدانه له
هونهری ڕەسهن و ﻻسايی کردنهوەی کو رانهی هونهری نامۆيه من نا م به تهنها هونهری کوردی و
بابهتهکانی ڕوخسار و ناوەڕۆک و پانتايی کارەکانی هونهرمهندی کورد داگير بکات و سنوور و
چوارچ وەتهک بۆ کۆت و بهندبوون .ياخود ک شانی ه ی سوور بۆ هونهرمهندی کورد دياری بکرێ
به م گهرەکه تووشی نهخۆشی خۆبهکهمزانين و پهتای ﻻسايکردنهوەی ناشييانه نهب و به چاوی نزم له
هونهری ميللهتهکهی نهڕوان حهز دەکهم هونهرمهندی کورد ئهم بهيته شيعرەی مامۆستا گۆرانی له ياد
ب ت:
کانييهکی ڕوونی بهرتريفهی مانگه شهو له بنتا بلهرزێ مرواريی زيخ و چهو
جوانترە له ﻻی من له دەريای ب سنوور شهپۆلی باته بهر تيشکی رۆژ ش پ و هوڕ
 - ١١ئاواتتان چييه له ژيان دا؟

ئاواتهخوازم که هونهری کوردی زياتر گهشه بکات و بونياتی تهواوی خۆی بچهسپ ن و ب ته خاوەنی
دامودەزگای نهتهوەيی خۆيی و له گشت کوردستان دا بايهخی زياتری پ بدرێ.
لهمهش گرنگتر به ئاواتم هونهرمهندانمان يهکگرتووبن و دۆزی نهتهوەکهيان لهبير نهچ تهوە و ئهم خا هش
له سهروو ههموو مهبهست کهوە دان ن .وە ههر يهکهی به ش وازو ميتۆدی خۆی له خزمهتکردن بهردەوام
ب ت و کهمتهرخهمی نهکات .به ههموو مانای وشه هونهرمهندی ميللهت کی ب کيان و ناسنامهی سياسی
و ت کۆلۆنيالکراوبين .بۆ هه تهکاندنی سنورەکان و سڕينهوەی واقيعی ناسروشتی بهزۆر سهپاو بهسهر
کوردستاندا خهبات بکهين.
ڕۆ هيهکی بهئهمهکی م ژووی خو ناوی و فرم سک و جگهرسووتاوی دايک و خوشکی شههيدان بين.
بۆ ئازادی و يهکسانی له کوردستاندا ت بکۆشين .مرۆڤ و ژان و پهرۆشهکانی لهبير نهکهين و لهدوورگهی
کوردايهتييهوە بۆ کيشوەری مرۆڤايهتی ههوڵ بدەين  .بهئاواتی ئهوەم ههموو له کوردستان کی ئازاد
بهمزوانه يهکتر بگرينهوە .بۆ گۆڤارە نازدارەکهی ئ وەش سهرکهوتن و بهرەو پ شچوونی زياتر دەخوازم.
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